บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิน
การนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2556

2

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

(หน่วย: บาท)
2554

7
8
9
10

5,646,162
96,766,926
77,292,629
46,636,832
5,179,710
231,522,259

5,658,596
92,014,211
114,077,316
6,869,478
5,723,506
2,460,221
226,803,328

11
12

2,168,461,747
2,430,996
457,400
2,171,350,143
2,402,872,402

2,187,517,719
1,738,671
430,649
2,189,687,039
2,416,490,367

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสินค้า
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2554

2555

13
14
15
16

513,000,000
86,724,859
180,000,000
3,884,808
8,604,577
792,214,244

563,000,000
36,845,269
900,000,000
533,474
9,082,648
1,509,461,391

15
16

540,000,000
1,137,849
541,137,849
1,333,352,093

3,009,611
3,009,611
1,512,471,002

800,000,000

800,000,000

65,100,000
204,420,309
1,069,520,309
2,402,872,402

56,800,000
47,219,365
904,019,365
2,416,490,367

-

-

17

18

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

1,349,864,625
1,007,413
1,350,872,038

1,098,213,930
596,691
1,098,810,621

1,070,415,277
7,744,140
53,082,124
1,131,241,541
219,630,497
(54,129,553)
165,500,944

1,061,813,906
5,870,795
45,355,952
1,113,040,653
(14,230,032)
(28,673,441)
(42,903,473)

165,500,944

(42,903,473)

0.21

-0.05

19

20

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

(หน่วย: บาท)
2554

22

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้

จัดสรรแล้ว -

ที่ออกและ

เงินรับล่วงหน้า

สารองตาม

ชาระแล้ว

ค่าหุน้

กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

600,000,000

196,401,907

56,800,000

90,122,838

943,324,745

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 17)

200,000,000

(196,401,907)

-

-

3,598,093

-

-

-

(42,903,473)

(42,903,473)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

800,000,000

-

56,800,000

47,219,365

904,019,365

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

800,000,000

-

56,800,000

47,219,365

904,019,365

-

-

8,300,000

(8,300,000)

-

-

-

-

165,500,944

165,500,944

800,000,000

-

65,100,000

204,420,309

1,069,520,309

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

(หน่วย: บาท)
2554

165,500,944

(42,903,473)

86,009,986
3,566,782
(340,748)
6,542,724
1,479,572
(411,810)
53,731,200

49,744,280
(7,168,235)
45,000
1,472,182
(141,654)
28,583,259

316,078,650

29,631,359

(4,752,715)
33,217,905
5,723,506
(39,767,354)
(2,715,238)
(26,751)

(37,159,711)
(63,673,491)
9,482,675
70,830,522
51,537,538
-

59,255,008
(640,142)
366,372,869
409,557
(53,569,129)
(1,998)
313,211,299

(4,849,829)
4,234,347
60,033,410
141,654
(28,363,154)
(2,721)
31,809,189

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2554

(93,726,962)
(156,140)
9,577,360
1,082,009
(83,223,733)

(392,883,993)
(168,900)
15,000,000
180,000
(377,872,893)

(50,000,000)
(180,000,000)
(230,000,000)
(12,434)
5,658,596
5,646,162

54,000,000
155,262,318
3,598,093
212,860,411
(133,203,293)
138,861,889
5,658,596

(9,375,418)
1,262,424

(118,036,270)
-

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพ
เป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย เมื่ อวันที่ 18 ตุ ลาคม 2550 และมี ภูมิ ลาํ เนาในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ นบริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัทฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมี ธุ รกิ จหลักคื อการผลิ ตและจําหน่ าย
เอทานอลที่ ใช้ เป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่ อยู่ ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษ ัทฯอยู่ ที่ เลขที่ 888/114 ถนนเพลิ นจิ ต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชี สําหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล - กรณี ที่ไม่ มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อม
ราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุน้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชี และภาษีอากร เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนํา
มาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลทําให้กาํ ไรสะสมที่ยกมาต้นปี 2556 ของบริ ษทั ฯมีจาํ นวน
ลดลงประมาณ 1.2 ล้านบาท
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ งลงประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ดังต่อไปนี้
แนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็ นว่าแนวทางปฏิ บตั ิทางบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
บัญชีขา้ งต้น ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ ง ถึ ง กํา หนดจ่ า ยคื นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จากวันที่ ไ ด้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลู ก หนี้ ก ารค้า แสดงมู ล ค่ า ตามจํา นวนมูล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษ ทั ฯบันทึ ก ค่ าเผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิ ตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ป และสิ นค้าระหว่างผลิ ตหมายถึงต้นทุน
วัตถุ ดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ ้ยในการผลิต มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับหมายถึ งราคาที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
วัสดุ สิ้นเปลื องแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 ต้ นทุนไร่ มันสาปะหลัง
ต้น ทุ น ไร่ ม ัน สํ า ปะหลัง ประกอบด้ว ยค่ า ต้น พัน ธุ์ ม ัน สํ า ปะหลัง และค่ า ใช้จ่ า ยในการปลู ก ต้น มัน
สําปะหลังซึ่ งเกิ ดขึ้นก่ อนที่ ตน้ มันสําปะหลังจะให้ผลผลิ ต ต้นทุ นไร่ มนั สําปะหลังแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน ซึ่ งจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 ถึง 10 เดือน
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4.6 ต้ นทุนไร่ อ้อย
ต้นทุนไร่ ออ้ ยประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์ออ้ ยและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นอ้อย ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ อ้อย
จะให้ผลผลิ ต ต้นทุ นไร่ ออ้ ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งจะถู กตัดจําหน่ ายเมื่ อพร้ อมเก็บเกี่ ยว ตาม
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 10 ถึง 13 เดือน
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20, 30
5 - 30
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บ ประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจํา หน่ า ยสิ นทรั พย์ รายการผลกํา ไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์จ ะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ บริ ษ ัท ฯตัด รายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื่อบริ ษทั ฯมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั ฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริ ษทั ฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รั ฐบาลที่ เกี่ ย วข้องกับ สิ น ทรั พ ย์โดยแสดงหัก จากมู ล ค่ า ของสิ นทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วข้อง และจะรั บ รู ้ เงิ น
อุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื่ อมราคาที่
ลดลง
4

4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้
บ่ ง ชี้ ว่า สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่ า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัด
จําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
5 ปี

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่ าสิ นทรัพย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานสุ ทธิ จาก
สิ่ ง ตอบแทนจู ง ใจที่ ไ ด้รั บ จากผูใ้ ห้ เช่ า จะรั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุ นตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการยกเลิ กสัญญาเช่ าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่ า เช่ นเบี้ยปรั บที่ ตอ้ งจ่าย
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงในอัตราแลกเปลี่ ย นได้รวมอยู่ในการคํา นวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน ทั้ง นี้ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น หมายถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรั พย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และ
คํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อนภาษีที่สะท้อนถึ งการประเมินความเสี่ ยงใน
สภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่
กํา ลังพิ จารณาอยู่ ในการประเมิ นมู ล ค่า ยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในการขาย บริ ษ ทั ฯใช้แบบจํา ลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงิ นที่กิจการสามารถจะได้มา
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบ
รู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.15 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรกในปี 2554
บริ ษทั ฯเลื อกรับรู ้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการ
บัญชีเดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนของปี 2554
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้ อยละ 23 สําหรับกิจการที่
ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (2554: ร้อยละ 30) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อจํา นวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมูล ที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจาก
ราคาตลาดที่ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ เมื่ อเลิ ก ใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พ ย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ย วข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2555
17,530,464
447,449
17,977,913

(หน่วย: บาท)
2554
15,072,997
1,070,175
16,143,172
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2555
36,877
5,609,285
5,646,162

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
2554
41,381
5,617,215
5,658,596

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้ อยละ 0.250 ถึง 0.625 ต่อปี
(2554: ร้อยละ 0.250 ถึง 1.125 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ครบ
กําหนดชําระ

9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - เอทานอล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ - กากนํ้าตาล
วัตถุดิบ - มันเส้น
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2555
8,213,699
20,467,376
30,877,418
18,868,326
8,568,326
86,995,145

2554
31,080,344
7,097,086
29,040,479
45,479,802
7,515,339
120,213,050

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2555
2554
(9,702,516) (6,135,734)
(9,702,516) (6,135,734)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2555
2554
8,213,699
31,080,344
20,467,376
7,097,086
30,877,418
29,040,479
9,165,810
39,344,068
8,568,326
7,515,339
77,292,629 114,077,316

10. เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าซื้อสิ นค้ า
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อกากนํ้าตาล
และมันเส้นตามสัญญาซื้ อขายกากนํ้าตาลและสัญญาซื้ อขายมันเส้ น เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขใน
สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นล่วงหน้าค่าซื้ อกากนํ้าตาลและมันเส้น
เป็ นจํานวน 46.6 ล้านบาท (2554: 6.9 ล้านบาท)
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11. ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
149,359,251
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 149,359,251
ซื้ อเพิ่ม
775,000
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
(50,000)
โอนเข้า(ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

52,560,656
52,560,656
4,225,222
-

76,541,068
39,210
159,951,480
236,531,758
709,351
18,537,733
-

710,680,106
5,136,996
3,708,451
719,525,553
19,649,682
(2,798,097)
917,288,792
-

11,802,462
2,326,743
398,342
14,527,547
956,888
(677,517)
569,238
-

24,692,594 1,163,869,958 2,189,506,095
1,197,000
234,800,021
243,499,970
(225,000)
(225,000)
- (164,058,273)
31,347,753
31,347,753
(15,000,000) (15,000,000)
25,889,594 1,250,734,459 2,449,128,818
811,100
51,810,381
74,712,402
(1,228,953)
(6,138,222) (10,892,789)
119,500 (942,002,909)
(1,262,424)
9,639,142
9,639,142
(9,577,360)
(9,577,360)

150,084,251

56,785,878

255,778,842

1,653,665,930

15,376,156

25,591,241

354,465,491

2,511,747,789

-

-

15,844,810
8,971,180
24,815,990
9,453,636

173,657,123
35,488,326
209,145,449
70,932,397

8,279,040
1,734,787
10,013,827
1,799,127

14,725,959
2,909,874
17,635,833
3,100,436

-

212,506,932
49,104,167
261,611,099
85,285,596

-

-

-

(2,141,685)

(659,426)

(809,542)

-

(3,610,653)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

-

-

34,269,626

277,936,161

11,153,528

19,926,727

-

343,286,042

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

149,359,251

52,560,656

211,715,768

510,380,104

4,513,720

8,253,761

1,250,734,459 2,187,517,719

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

150,084,251

56,785,878

221,509,216

1,375,729,769

4,222,628

5,664,514

354,465,491 2,168,461,747

ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่ายและ
ตัดจําหน่าย

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2554 (จํานวน 38 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

49,104,167

2555 (จํานวน 72 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

85,285,596
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บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของโรงงานเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ซึ่ ง
มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวนประมาณ 1,175.9 ล้านบาท (2554: 9.2 ล้านบาท)
ไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 13 และ 15
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกดอกเบี้ ย จ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นสิ นทรัพย์ระหว่างก่ อสร้ างและติ ดตั้ง โดย
คํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง (บาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

2555

2554

9,639,142
4.31

31,347,753
3.53

ในปี 2554 บริ ษ ทั ฯได้รับ เงิ นสนับสนุ น ตามสัญญารั บเงิ นสนับสนุ น จากกองทุนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
อนุ รักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในอัตรา
ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุ นเป็ นจํานวนเงิ น 15 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555
บริ ษทั ฯได้รับ เงิ นสนับ สนุ น งวดสุ ดท้ายในอัตราร้ อยละ 25 ของวงเงิ นที่ ขอรั บการสนับสนุ นเป็ น
จํานวนเงิน 5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญารับเงินสนับสนุ นจากกองทุน เพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับ
หนึ่ งในวงเงินไม่เกิ น 15.3 ล้านบาทเพื่อก่อสร้ างระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯ
ได้รับเงินสนับบสนุนงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุ นจากสัญญาดังกล่าว
เป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2555 บริ ษ ทั ฯได้ทาํ สัญญารับเงิ นสนับสนุ นจากกองทุน เพื่อส่ ง เสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก
ฉบับหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม
2556 บริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุ นงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุ นจาก
สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท
อย่า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ฯผูก พันที่ จ ะต้องปฏิ บ ัติตามข้อกํา หนดต่ า งๆ ตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นสั ญญารั บ เงิ น
สนับสนุนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมี เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สํานัก งานและยานพาหนะ
จํานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท (2554: 25 ล้านบาท)
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12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

5,083,515
(2,652,519)
2,430,996

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

4,271,602
(2,532,931)
1,738,671

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ตดั จําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2555
1,738,671
156,140
1,262,424
(724,390)
(1,849)
2,430,996

(หน่วย: บาท)
2554
2,209,884
168,900
(640,113)
1,738,671

13. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 513
ล้านบาท (2554: 563 ล้านบาท) ซึ่ งถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง
ร้อยละ 3.95 ถึง 4.85 ต่อปี (2554: ร้อยละ 3.80 ถึง 6.63 ต่อปี ) โดยเงินกูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 150 ล้านบาท
(2554: 150 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนของบริ ษทั ฯ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
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14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2555
79,136,580
7,091,652
496,627
86,724,859

(หน่วย: บาท)
2554
20,266,734
16,081,908
496,627
36,845,269

2555
720,000,000
(180,000,000)

(หน่วย: บาท)
2554
900,000,000
(900,000,000)

540,000,000

-

15. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกูก้ บั ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อกูย้ ืมเงิน
ในวงเงินจํานวน 900 ล้านบาท สําหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิ ตที่ 2 และซื้ อ
เครื่ องจักรสําหรับโครงการ เงินกูย้ ืมนี้ คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้ อยละ 3.80 ต่อปี สําหรับสองปี แรก
และอัตราดอกเบี้ ย อ้า งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สําหรับปี ที่สามถึงปี ที่เจ็ด เงิ นกูย้ ืม นี้ มี
กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชําระคืนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน
จํานวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมี กาํ หนดชําระคืนตั้งแต่เดื อนมี นาคม 2555 ถึ งเดือนตุลาคม
2559 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื่ อนไขทางการเงิ นบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ใหญ่ได้จดั ทําหนังสื อให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้กเู้ พื่อแสดงความจํานงในการ
สนับสนุนทางการเงินตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ต่อภาระหนี้สินของบริ ษทั ฯในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกู้
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เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือน
ธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่ม
หลักประกันโดยการจดจํานองที่ ดินมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดื อนมกราคม 2556 ถึ งเดื อนธันวาคม 2556 จาก THBFIX
บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขเรื่ องการดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กไู้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรนเงื่อนไข
เรื่ องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ให้บริ ษทั ฯแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้
จัดประเภทเงิ นกู้ยืมดังกล่ าวเป็ นส่ วนของเงิ นกู้ยืมระยะยาวที่ ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ทั้งจํานวน
เนื่องจากบริ ษทั ฯได้รับหนังสื อผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารผูใ้ ห้กภู้ ายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
16. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2555
3,543,085
728,531
207,594
543,447
5,022,657

(หน่วย: บาท)
2554
2,070,903
236,951
869,786
96,930
268,515
3,543,085

3,884,808
1,137,849
5,022,657

533,474
3,009,611
3,543,085
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้

728,531
207,594
543,447
1,479,572

(หน่วย: บาท)
2554
236,951
869,786
96,930
268,515
1,472,182

379,889
1,099,683

422,495
1,049,687

2555
หนี้สินในช่วงเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวมค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกาไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

2555
(ร้อยละต่อปี )
4.3, 4.6
4.8, 7.1
8.0 - 22.0

2554
(ร้อยละต่อปี )
3.8
6.0 - 9.0
4.0 - 9.0

17. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติดงั นี้
17.1 อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 800,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท) โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพื่อยกเลิกการเสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
17.2 อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 600,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 800,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการออก
หุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นรายเดิ ม
โดยเงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนจะนําไปใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษ ทั ฯได้รับชําระเงิ นค่ าหุ ้นเพิ่ มทุ นล่ วงหน้าสําหรั บหุ ้นสามัญจํานวน
196,401,907 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 196,401,907 บาท ซึ่ งแสดงไว้เป็ นเงินรับล่วงหน้าค่า
หุ ้นในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงิ นค่าหุ ้นเพิ่มทุนอีกจํานวน
3,598,093 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 3,598,093 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็ นทุน
จดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้วจํานวน 800,000,000 บาทกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2554
18. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 8.3 ล้านบาท
19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช่จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2555
824,400,195
9,496,355
86,009,986
58,386,701
51,615,820
13,527,887

(หน่วย: บาท)
2554
839,859,285
(785,367)
49,744,280
71,728,889
43,967,810
6,187,554

20. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณจากกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงิ นได้ของส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นรายได้และ
รายจ่ายในการคํานวณภาษี
บริ ษทั ฯไม่มีภาระภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับปี 2555 และ 2554 เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษีจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
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21. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
2.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรที่ ไ ด้ จ ากการ
ประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างได้รับ
ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ไ ปหั ก ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายหลัง
ระยะเวลาได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล (นั บ แต่ ว ัน พ้ น
กําหนดเวลาตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจาํ เป็ นและของที่ ใช้ใน
การผลิตเพื่อการส่งออก นับจากวันที่นาํ เข้าครั้งแรก
วันเริ่ มมีรายได้

1760(2)/2546
26 ธันวาคม 2546
ผลิตแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์

2078(9)/2551
19 พฤศจิกายน 2551
ผลิตเอทานอล
(99.5%)

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
30 มกราคม 2556)

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
1 เมษายน 2563)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

31 มกราคม 2548

2 เมษายน 2555

ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี เป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิ จการที่ ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
2555
รายได้จากการขาย
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

1,330,432,416
19,432,209
1,349,864,625

(หน่วย: บาท)
2554
1,017,161,766
81,052,164
1,098,213,930

17

22. กาไรต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ (บาท)

2555
165,500,944
800,000,000
0.21

2554
(42,903,473)
781,369,863
(0.05)

23. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจเดียวคือการประกอบกิ จการผลิตและจําหน่ายเอทานอลที่
ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งและดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไร
และสิ น ทรั พ ย์ท้ ัง หมดที่ แ สดงไว้ใ นงบการเงิ น จึ ง เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นงานธุ ร กิ จ และส่ ว นงานทาง
ภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
24. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี
2555 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 1.7 ล้านบาท (2554: 1.6 ล้านบาท)
25. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 105.8
ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 122.3 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิต ที่ 2 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(2554: 45.5 ล้านบาท และ 0.6 ล้านยูโร รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 70.4 ล้านบาท)
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25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน ยานพาหนะและบริ การอื่น ๆ อายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงิ นขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี้

จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2555

(หน่วย: ล้านบาท)
2554

2.8
2.6

1.4
0.3

25.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการและซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษ ทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งสัญญา
ดังกล่าวมีกาํ หนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถ
ต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่ งอัตราค่าซื้ อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อกากนํ้าตาลซึ่ งมีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ
5 ปี โดยเริ่ มมีการซื้ อขายในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อขาย 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราที่ระบุใน
สัญญา ส่ วนปี ที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมา
เปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณการซื้ อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้าง
ระบบการผลิตก๊าซชี วภาพและบริ การอื่นๆ จํานวนเงินประมาณ 3.7 ล้านบาท (2554: 3.8 ล้าน
บาท)

25.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจํานวน 16.5 ล้านบาท (2554: 5.1 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานและสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้
เป็ นเชื้อเพลิงกับกรมสรรพสามิต โครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพปี 2553 (ปี ที่ 4) กับสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และเพื่อคํ้าประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

19

26. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่ าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาซื้ อขายมันเส้ นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 186.9 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง โดยทนายความของบริ ษทั ฯมีความเห็ นว่าบริ ษทั ฯมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาข้างต้น และฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเห็ นว่าบริ ษทั ฯจะชนะคดี และจะไม่มีผลเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึ งไม่ได้ต้ งั
สํารองสําหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมี
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้
โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั นํ้ามันซึ่ งมีชื่อเสี ยงและฐานะการเงิ นดี จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ย งกับอัตราตลาดใน
ปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
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สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ มี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ส ามารถแยกตามวันที่ ครบกํา หนด หรื อ วันที่ มี ก าร
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

5.2
5.2

0.4
96.8
97.2

5.6
96.8
102.4

0.25 - 0.63
-

513.0
513.0

86.7
86.7

513.0
86.7
599.7

3.95 - 4.85
-

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

5.1
5.1

0.6
92.0
92.6

5.7
92.0
97.7

0.25 - 1.13
-

563.0
563.0

36.8
36.8

563.0
36.8
599.8

3.80 - 6.63
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 720 ล้านบาท (2554: 900 ล้านบาท)
คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี สําหรับสองปี แรกและอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX
บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สําหรับปี ที่สามถึงปี ที่เจ็ด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี
เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัท ฯไม่ ค าดว่า จะมี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ สําคัญจากรายการซื้ อ ขายและการกู้ยื ม
เนื่องจากรายการส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงิ น
กู้ยื ม มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ใกล้เ คี ย งกับ อัตราดอกเบี้ ย ในตลาด บริ ษ ัท ฯจึ ง ประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ สระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้ นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สํา คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษทั ฯบริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.25:1 (2554: 1.67:1)
29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
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